REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
GIURGIU
2014

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu sediul în
Giurgiu, sos. Alexandriei nr. 7-9, jud. Giurgiu, este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu, în subordinea acestuia.
Art. 2 DGASPC Giurgiu realizează la nivelul judeţului măsurile de asistenţă socială în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum şi a oricăror persoane
aflate în nevoie.

-

Art. 3 Finanţarea DGASPC Giurgiu se asigură din următoarele surse :
sume alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Giurgiu ;
sume alocate de la bugetul de stat ;
sume alocate de la bugetul local al comunelor şi oraşelor ;
contribuţii proprii ale beneficiarilor sau ale întreţinătorilor acestora ;
donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege.

CAPITOLUL II
Atribuţii generale
Art. 4 În vederea realizarii aribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC îndeplineşte în principal
următoarele funcţii :
a.de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, planul de asistenţă socială
pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de incluziune sociala, pe
care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean;
b.de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului
la nivelul judeţului;
c.de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d.de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu
reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
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e.de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor privind incluziunea sociala, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,
precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
f.de reprezentare, prin reprezentarea Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern în domeniul
asistenţei sociale.
Art. 5 Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul DGSAPC se aprobă prin hotărâre a
consiliului judeţean, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit
legii.
Art. 6 În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC desfăşoară activităţi în următoarele
domenii:
A. în domeniul protecţiei persoanelor adulte:
 completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în situaţii de risc, a
nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea
refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu
forţe proprii situaţiile în dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat
privind măsurile de asistenţă socială;
 acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a
opiniei;
 depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv
pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte
în nevoie, pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie în vederea
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în situatii
de risc, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre
specializate;
 depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat
privind măsurile de asistenţă socială;
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
B. în domeniul protecţiei familiei si a drepturilor copilului:
 întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei
măsuri de protecţie speciale;
 monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie
specială a copilului;
 identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei
măsuri;
 identifică, evaluează şi pregătesc persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în
condiţiile legii, asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi, evaluează
şi monitorizează activitatea acestora;
 acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul
său familial;
 asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în
familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi
agresorilor familiali ;
 reevaluează, cel puţin o dată la trei luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la
baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau
încetarea acestora;
 îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în
evidenţă;
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identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează
condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie
sau persoană aptă să adopte copii;
monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi;
spijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este
adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului permit;
monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care
funcţionează;
identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile
către servicii de specialitate/mediere;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

C. alte atribuţii:
 coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul
asistenţei sociale protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în
familie;
 coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea
de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de
asistenţă socială;
 acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca
formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot
deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;
 colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei
sociale protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie
sau cu operatorii economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu reprezentanţi ai
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate
protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile
comunităţii locale;
 colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte Direcţii generale, precum şi cu alte
instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le
revin, conform legii;
 asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi
prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului,
colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea
instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului,
serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi a oricăror
persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor
prevăzute de actele normative în vigoare;
 acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a
persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile
/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv
ale comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu handicap;
 realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială,
copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie, şi
raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
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îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale
consiliului judeţean.

CAPITOLUL III
Organizare şi funcţionare
Art. 7 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu se organizează
ca un sistem integrat de asistenţă socială şi va cuprinde :

Colegiul Director
Director Executiv













Birou Juridic şi Contencios
Compartiment Audit
Compartiment Relaţii cu mass-media
Compartimentul Strategii Programe, Proiecte, Relaţii cu organizaţii neguvernamentale
Compartimentul Tehnologia Informţiei
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare
Compartimentul Sănătate şi Securitate în muncă
Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de Evaluare a persoanelor
Adulte cu Handicap
Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune
socială
Compartimentul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale
Compartimentul Adopţii şi Postadopţii
Serviciul Evaluare Complexă a Copilului
 Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi
 Compartimentul Delincvenţă Juvenilă

Directorul Executiv Adjunct Asistenţă Socială











Serviciul Asistenţă Socială pentru Copii
Compartimentul Mangementul de Caz pentru Copii
Compartimentul Mangement de Caz pentru Asistenţă Maternală
Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte
Compartimentul de Asistenţă pentru Victimele Traficului de persoane
Compartimentul Asistenţă Persoane Vârstnice
Compartimentul de Evidenţă persoane adulte cu Handicap, Plată Prestaţii Sociale şi Monitorizare
Servicii Sociale
Compartimentul Evaluare Complexă a persoanelor Adulte cu Handicap
Serviciul Management de caz pentru adulţi
Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi

Structuri rezidenţiale pentru copii :
 Casa de Tip Familial “Soarele”
 Casa de Tip Familial “Casa verde”
 Casa de Tip Familial” Casa Noastră”
 Casa de Tip Familial”Andrei”
 Casa de Tip Familial”Ioana”
 Casa de Tip Familial”Constantin”
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Casa de Tip Familial”Teodora”
Casa de Tip Familial”Casa Dunării”
Casa de Tip Familial”Ansaloni”
Casa de Tip Familial”Gabriela”
Casa de Tip Familial”Elena”
Casa de Tip Familial”Daniela”
Casa de Tip Familial”Casa Mea”
Casa de Tip Familial”Sf. Ioan”
Casa de Tip Familial”Mihaela”
Casa de Tip Familial”Speranţa”
Casa de Tip Familial” Casa Albastră”
Apartament 27
Apartament 43
Complexul de Servicii Sociale
 Centrul de primire în regim de urgenţă
 Centrul Maternal
 Centrul mame şi copii victime ale violenţei în familie
 Compartimentul de Intervenţie în Regim de Urgenţă-Telefonul Copilului



Centrul de tranzit pentru protecţia şi asistenţa tinerilor repatriati şi a tinerilor victime ale
exploatării, traficului de fiinţe umane
Centrul în regim de urgenţă Sf. Ştefan (Fundaţia Bambini in Emergenzza)
Centrul de Recuperare şi Respiro
Centrul de zi “Luceafărul”





Structuri rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap:
 Complexul de Servicii Sociale Bolintin Vale
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
 Centrul de Asistenţă şi Îngrijire
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Cărpeniş
 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari
 Locuinţa Protejată Comber
 Locuinţa Protejată Phare
 Locuinţa Protejată Apartament 21
 Locuinţa Protejată Apartament 22
 Locuinţa Protejată Apartament 69
 Locuinţa Protejată Apartament 71
Structuri rezidenţiale pentru persoane vârstnice:
 Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti

Director Executiv Adjunct Economic



Serviciul Financiar Contabil şi Buget
Compartimentul Achiziţii Publice

Director – Direcţia Administrativă


Serviciul Administrativ
 Compartimentul Registratură şi arhivă
 Compartimentul Administrativ
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Compartimentul Întreţinere şi Reparaţii

Art. 8 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu are sigiliu propriu iar
corespondenţa întocmită va purta antetul Consiliului Judeţean Giurgiu, cu precizarea serviciului şi a
compartimentului şi va fi semnată de directorul executiv.
Strategiile judeţene, programele şi planurile referitoare la asistenţă socială elaborate de DGASPC
Giurgiu vor purta viza Secretarului judetului şi vor fi inaintate spre aprobare Consiliului Judeţean Giurgiu.
Art. 9 (1) Funcţiile publice de director executiv şi director executiv adjunct se ocupă prin
concurs, în condiţiile legii.
(2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv
adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă
ai învăţământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii:
a) psihologie;
b) sociologie;
c) asistenţă socială;
d) ştiinţe umaniste;
e) ştiinţe administrative;
f) ştiinţe juridice;
g) ştiinţe economice;
h) medicină.
(3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, pe
lângă condiţiile prevăzute la alin. (2), candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare
în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de minimum un an.
(4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după
caz, director executiv adjunct şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă
durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau
studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum şi programe de formare şi
perfecţionare în administraţia publică.
(5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp
lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru
care s-au solicitat studii universitare.
(6) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv sau, după caz, director
executiv adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor
legale.
(7) In cadrul interviului, candidaţii au obligaţia de a prezenta şi de a susţine un referat cuprinzând
analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ teritoriala, precum şi
propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.
Art. 10 (1) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a Directorului executiv al
Direcţiei generale se fac la propunerea preşedintelui Consiliului judeţean, prin hotărâre a Consiliului
judeţean.
(2) Numirea directorilor executivi adjuncţi se face conform normelor legale.
(3) Numirea în funcţie a sefilor de compartiment se face de către directorul executiv al DGASPC,
cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 11 Personalul Direcţiei generale este format din funcţionari publici şi personal contractual,
cărora le sunt aplicabile prevederile Legii 188/1999, r2, privind Statutul Funcţionarilor publici, respectiv
Legea 53/3003, republicată - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12 Încadrarea personalului se face prin concurs, examen sau transfer, în conditiile legii.
Art. 13 Angajarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului
Direcţiei generale, precum şi sancţionarea disciplinară a acestora se fac de către directorul executiv în
condiţiile legii.
Art. 14 Salarizarea personalului se face conform normelor legale în vigoare privind salarizarea
funcţionarilor publici şi a personalului contractual din sectorul bugetar.
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CAPITOLUL IV

CONDUCEREA DIRECŢIEI GENERALE
Art. 15 Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu se
asigură de Directorul executiv şi de Colegiul Director, conform prevederilor legale şi prezentului
regulament.
Art. 16 Colegiul director al DGASPC este compus din directorul executiv, directorii executivi
adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi trei consilieri judeţeni, având cu
precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele Consiliului judeţean.
Preşedintele Colegiului director este Secretarul judeţului.
În situaţia în care preşedintele Colegiului director nu-şi poate exercita atribuţiile, acestea sunt
exercitate de către Directorul executiv al Direcţiei generale.
Art. 17 (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.
(2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea Directorului
executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului executiv, a
Preşedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi .
(3) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului
judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane
invitate de membrii colegiului director;
(4) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv măsurile
necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale;
b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar;
c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei generale
potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ;
d) propune Consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vedere îmbunătăţirii
activităţii acesteia;
e) propune Consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale,
altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;
f) propune Consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către Direcţia
generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii precum şi
premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei generale, cu încadrarea în resursele
financiare alocate de Consiliul judeţean, în condiţiile legii;
h) (5) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului
judeţean;
i) (6) Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, colegiul director adoptă hotărâri cu
caracter normativ, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
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CAPITOLUL IV
Conducerea pe niveluri ierarhice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Art. 18 (1) Directorul executiv al DGASPC asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de
buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul executiv emite dispoziţii.
(2) Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice,
cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
 exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
 exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
 supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean, proiectul bugetului propriu al
direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi
lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a
drepturilor copilului având avizul colegiului director şi al comisiei;
 elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a
drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri
pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi
comisiei pentru protecţia copilului;
 aprobă statul de personal al Direcţiei generale ; numeşte şi eliberează din funcţie personalul
potrivit legii ; elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean statul de funcţii al Direcţiei
generale, având avizul colegiului director ;
 controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare
acestui personal ;
 constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;
 este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile
cu aceasta;
 asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului;
(4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a
consiliului judeţean.
(5) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii
adjuncţi, desemnat prin decizie a directorului executiv în condiţiile prevăzute de regulamentul de
organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.
Directorii executivi adjuncţi conduc activităţile compartimentelor din cadrul domeniilor
coordonate şi reprezintă DGASPC în raporturile cu alte instituţii publice locale şi organizaţii, pe baza
delegărilor de competenţă dispuse de directorul executiv.
Art. 19 Directorul Executiv Adjunct Asistenţă Socială îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele
atribuţii principale :
 organizează, conduce, îndrumă şi răspunde de activitatea serviciilor şi compartimentelor din
subordinea sa: Serviciul Asistenţă Socială pentru Copii, Serviciul Asistenţă Socială pentru
Persoane Adulte, Compartimentul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap,
Serviciul Management de Caz pentru Adulţi;
 coordoneaza activitatea de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la
nivelul judeţului şi răspunde pentru activitatea desfăşurată;
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pentru prevenirea marginalizării sociale a persoanelor adulte, a persoanelor adulte cu handicap,
prevenirea violenţei în familie a separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea
protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, organizează, conduce,
îndrumă şi răspunde de activitatea următoarelor tipuri de servicii :
 servicii de zi
 servicii de tip familial
 servicii de tip rezidenţial
 recuperare şi reabilitare;
 suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
 educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei
categorii;
 asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice
dependente;
 asistenţă şi suport pentru toate categoriile definite la art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind
serviciile sociale;
 sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
 îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;
 mediere socială;
 consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;
 orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
controlează modul în care sunt îndeplinite atribuţiile serviciilor de tip rezidenţial în funcţie de
specificul şi nevoile fiecărei categorii de beneficiari (cazare, hrană, cazarmament, echipament şi
condiţii igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor şi adulţilor etc.)
monitorizează implementarea Standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale şi
modul de funcţionare a serviciilor sociale ;
asigura colaborarea cu factorii educaţionali de la nivelul judeţului în vederea îmbunatăţirii
activităţii de educaţie ;
urmăreşte realizarea obiectivelor majore ale procesului de reformă : prevenirea şi reducerea ratei
abandonului copiilor, reducerea numărului de copii instituţionalizaţi, reintegrarea în familia
naturală/largită, dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti, încurajarea adopţiei
naţionale ;
monitorizează implementarea planului de restructurare a centrelor de tip rezidenţial ;
aprobă în limitele competenţei acordate de directorul executiv stabilirea, modificarea, suspendarea
şi încetarea dreptului la alocaţia de stat pentru copilul cu handicap, majorată 100%, indemnizaţia
pentru persoana adultă cu handicap, precum şi alocaţia socială la persoana nevăzătoare cu
indemnizaţie pentru insoţitor, dupa caz ;
aprobă, în limitele competenţei acordate de directorul executiv, borderoul nominal de plăţi privind
plata alocaţiei de stat pentru copilul cu handicap, majorată 100%, şi a alocaţiei duble de hrană
pentru copiii infestaţi HIV/SIDA aflaţi în ingrijirea familiei, a indemnizaţiei persoanei adulte cu
handicap, conform legislaţiei în vigoare;
aprobă acordarea categoriilor de facilităţi la care are dreptul persoana adultă cu handicap, conform
legislaţiei în vigoare ;
asigură relaţia nemijlocită cu beneficiarul şi anume: audienţe, vizite la domiciliu sau în centre de
plasament, anchete sociale pe teren, probleme şi dificultăţi cu care se confruntă şi permite
identificarea de soluţii de depăsire a situaţiilor de criză;
organizează activitatea lucrătorilor fiecărui compartiment în raport de studiile, pregătirea
profesională şi specialitatea acestora;
elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea realităţii
concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţă socială;
urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în
vederea creşterii calităţii activităţii;
analizează şi cere să i se prezinte periodic raport privind activitatea compartimentelor din
subordine şi ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia;
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analizează şi prezintă periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine şi ia
măsuri operative pentru imbunatăţirea acesteia;
organizează activitatea de îndrumare şi control a tuturor angajaţilor şi în special a cadrelor de
conducere din subordine;
asigură buna colaborare între compartimentele din subordine, precum şi a acestora cu celelalte
compartimente din cadrul DGASPC;
răspunde de încarcarea echilibrată cu sarcini de serviciu a salariaţilor din subordine ;
elaborează fişa postului pentru personalul din subordine şi contrasemnează pe cele ale salariaţilor
de execuţie din subordine ;
repartizează spre rezolvare corespondenţa şi lucrările din atribuţia direcţiei şi dă îndrumari de
rezolvare ;
semnează corespondenţa emisă, situaţii statistice referitoare la activitatea de asistenţă socială şi de
protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, în limitele competenţei acordate de directorul
executiv ;
urmăreşte soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi prezintă
periodic raport;
participă la elaborarea sau după caz, realizează lucrări de complexitate deosebită ;
stabileşte, în limita competenţei acordate de directorul executiv, relaţii de colaborare cu persoane
juridice autorizate să desfăşoare activităţi de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a
drepturilor copilului ;
elaborează studii, informări şi analize;
asigură respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de lucru, face propuneri
comisiei de disciplină pentru aplicarea de sancţiuni persoanelor care au săvârşit abateri, potrivit
competenţei legale;
coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
întocmeşte aprecierile profesionale pentru şefii de compartimente care îi sunt subordonaţi şi
propune calificativele corespunzătoare;
răspunde în faţa directorului executiv şi a colegiului director pentru activitatea desfăşurată,
prezentand periodic raport de activitate ;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul executiv, în condiţiile legii.

Art. 20 Directorul Executiv Adjunct Economic îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale :
 organizează, conduce, îndrumă şi răspunde de activitatea serviciilor şi compartimentelor din
subordine: Serviciul Finanaciar Contabil şi Buget, Compartimentul Achiziţii Publice, Serviciul
Administrativ;
 conduce activitatea curentă în domeniul economic şi răspunde pentru activitatea desfăşurată;
 asigură, în condiţiile legii, fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget privind veniturile şi
cheltuielile DGASPC Giurgiu şi urmăreşte execuţia acestuia;
 răspunde de întocmirea dărilor de seama contabile, potrivit legii;
 analizează şi urmăreşte cheltuirea cu eficienţă a fondurilor aprobate şi încadrarea în aceste fonduri;
 asigură gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor materiale;









organizează, conduce şi îndrumă exercitarea controlului financiar-contabil preventiv propriu
asupra operaţiunilor din care se nasc, se sting sau se modifică raporturi patrimoniale;
organizează, conduce şi îndrumă acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pentru
toate încasările şi plăţile ce se efectuează din bugetul propriu al DGASPC Giurgiu, precum
creditele repartizate de Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea finanţării cheltuielilor de personal,
cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de capital, si a plăţilor drepturilor cuvenite persoanelor cu
handicap în conformitate cu decizia Directorului executiv;
stabileşte, în limita competenţei acordate de directorul executiv, relaţii de colaborare cu persoane
juridice, furnizori de bunuri, servicii contractate cu direcţia generală ;
organizează inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti ale DGASPC Giurgiu;
răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini de serviciu a salariaţilor din subordine ;
elaborează fişele de post pentru şefii compartimentelor din subordine şi contrasemnează pe cele
ale salariaţilor de execuţie din subordine ;
participă la elaborarea sau dupa caz, realizează lucrari de complexitate deosebită ;
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repartizează spre rezolvare corespondenţa şi lucrările din atribuţia direcţiei şi dă îndrumări de
rezolvare ;
organizează şi urmăreşte soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor
primite şi prezintă periodic raport;
semnează corespondenţa emisă, situaţii statistice referitoare la activitatea economică, în limitele
competenţei acordate de directorul executiv ;
urmăreşte soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi prezintă
periodic raport;
cunoaşterea şi controlul situaţiei reale din structurile de tip rezidenţial (organizarea şi funcţionarea
sub aspect gestionar-contabil a bunurilor materiale destinate gospodăriri a spaţiilor de cazare a
copiilor, întreţinerea şi repararea mobilierului, aprovizionarea cu cazarmament, echipament,
alimente, conform normelor aprobate, respectarea acestor norme de către şefii de centre şi
contabili, controlul inopinant al funcţionării comisiilor de recepţie etc.) ;
introducerea şi menţinerea unui sistem de evidenţă contabilă bazat pe proceduri şi mijloace
moderne, informatice, de către personal calificat corespunzător ;
asigură respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de lucru, face propuneri
comisiei de disciplină pentru aplicarea de sancţiuni persoanelor care au săvârşit abateri, potrivit
competenţei legale;
coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
întocmeşte aprecierile profesionale pentru şefii compartimentelor care îi sunt subordonaţi şi
propune calificativele corespunzatoare;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul executiv.

Art. 21 Director – Direcţia Administrativă îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale :




















răspunde de conducerea administrativă a instituţiei, urmăreşte şi coordonează activitatea
responsabililor compartimentelor din subordine
identificarea şi atragerea de resurse extrabugetare
face propuneri pentru proiectul de buget prin fonduri necesare pentru lucrările de întreţinere,
reparaţii, investiţii
organizează şi răspunde de gestionarea arhivei
coordonează activitatea privind Registratura
este responsabil cu paza instituţiei
asigură şi coorodonează intervenţia cu promptitudine în rezolvarea situaţiilor de avarii
este responsabil cu gestionarea şi întreţinerea patrimoniului imobiliar aflat în
proprietatea/administrarea direcţiei generale
asigură întreţinerea şi exploatarea parcului auto
răspunde de lucrările ce se execută în regie proprie, urmăreşte ca materialele şi mijloacele băneşti
alocate pentru executarea de reparaţii să fie folosite cât mai judicios şi cât mai eficient
organizează activitatea lucrătorilor fiecărui compartiment în raport de studiile, pregătirea
profesională şi specialitatea acestora
organizează activităţi de inventariere
dacă este cazul, stabileşte în conformitate cu documentaţia tehnică revizii tehnice şi reparaţii
planificate pentru mijloacele tehnice din dotare
stabileşte cerinţele tehnice în vederea elaborării caietului de sarcini în cadrul procedurilor de
achiziţie publică
asigură buna colaborare între compartimentele din subordine, precum şi a acestora cu celelalte
compartimente din cadrul DGASPC;
răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini de serviciu a salariaţilor din subordine ;
elaborează fişele de post pentru şefii compartimentelor din subordine şi contrasemnează pe cele
ale salariaţilor de execuţie din subordine
repartizează spre rezolvare corespondenţa şi lucrările din atribuţia direcţiei şi dă îndrumări de
rezolvare ;
organizează şi urmăreşte soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor
primite şi prezintă periodic raport;
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asigură respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de lucru, face propuneri
comisiei de disciplină pentru aplicarea de sancţiuni persoanelor care au săvârşit abateri, potrivit
competenţei legale;
coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
întocmeşte aprecierile profesionale pentru şefii compartimentelor care îi sunt subordonaţi şi
propune calificativele corespunzatoare;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul executiv

Art. 22 Şefii de servicii/birouri au în principal următoarele atribuţii:
 organizează sau, după caz, coordonează şi controlează realizarea corectă şi în termen a activităţilor
şi sarcinilor stabilite de directorul executiv sau directorul executiv adjunct, de către personalul din
subordine;
 răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a salariaţilor, elaborează fişele posturilor pentru
fiecare salariat şi evaluează activitatea profesională a personalului din subordine pe care le
prezintă spre aprobare directorului executiv;
 asigură ca activitatea structurilor pe care le coordonează să se desfăşoare organizat, pe baza unui
program de activitate;
 urmăresc cunoaşterea legislaţiei aplicabile domeniului de către personalul din subordine şi
acţionează pentru respectarea acesteia;
 participă la elaborarea sau, după caz, realizează lucrări de complexitate sau importanţă deosebită,
corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi;
 repartizează spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări care intră în atribuţiile serviciului pe
care îl conduc şi dau îndrumările în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către
conducerea direcţiei generale;
 semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările de corespondenţă realizate în
cadrul structurii respective;
 programează concediile de odihnă pentru salariaţii din subordine şi urmăresc efectuarea acestora;
 asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către
salariaţii din subordine şi fac propuneri directorului executiv pentru salariaţii care au săvârşit
abateri disciplinare;
 răspund în faţa directorului executiv sau directorului executiv adjunct pentru activitatea
desfăşurată;
 îndeplinesc, în limita competenţei, şi alte atribuţii stabilite de directorul executiv / directorii
adjuncţi.

CAPITOLUL V
Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din structura organizatorică a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
1. Compartimente subordonate directorului executiv
Art. 23 Biroul Juridic şi Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)

asigură, în condiţiile legii, reprezentarea DGASPC Giurgiu, a serviciilor de tip rezidenţial şi de zi
din subordine, a minorilor şi persoanelor adulte aflate în nevoi în faţa instanţelor judecătoreşti, a
altor organe de jurisdicţie a organelor de urmărire penală, a notarilor şi/sau în raporturile cu alte
persoane fizice sau juridice;
b) întocmeşte acte juridice în cadrul asistenţei şi reprezentării minorilor, persoanelor cu handicap şi a
persoanelor adulte care se află în dificultate atunci când au calitatea de parte în procesele aflate pe
rolurile instanţelor de judecată;
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c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

asigură reprezentarea în dosarele de înregistrare tardivă a naşterii pentru copiii instituţionalizaţi,
decăderea din drepturile părinteşti, adopţii naţionale şi internaţionale, clarificarea situaţiei juridice
a persoanelor adulte aflate în nevoi, precum şi respectarea şi realizarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată urmărind:
 redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură,
întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi alte asemenea în
termenele legale;
 pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal, a materialelor probatorii (înscrieri,
martori, expertize);
 urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi promovare, acolo unde este cazul, a căilor
de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la
aceste soluţii;
 asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti, iar în lipsa acestora, a certificatelor de
soluţie, compartimentelor de specialitate ale DGASPC Giurgiu, în scopul punerii în
aplicare a acestora;
 ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora
Serviciului economic, financiar - contabil;
acordă consultanţă de specialitate furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale,
aplicabile fiecărei situaţii în parte precum şi interpretarea acestora, solicitate de compartimentele
din DGASPC Giurgiu cât şi de reprezentanţii organizaţiilor private autorizate – la cererea acestora,
sau din dispoziţia Directorului executiv al DGASPC cu respectarea normelor şi principiilor
stabilite prin legislaţia în vigoare:
 studiază, în prealabil, problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt şi de
drept ce decurg;
 redactează şi furnizează în scris opinia motivată cu privire la problema sesizată;
îndeplineşte atribuţiile delegate de conducerea DGASPC Giurgiu precum şi lucrările neplanificate;
îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte pe care
le avizează, întocmind în toate situaţiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu
legea şi/sau neoportune;
întocmeşte periodic note şi informări privind noile reglementări sau modificări ale actelor
normative, ce sunt comunicate conducerii DGASPC Giurgiu şi tuturor compartimentelor din
aparatul propriu interesate;
soluţionează la cererea conducerii, sesizări şi reclamaţii ale persoanelor fizice şi juridice care sunt
legate de competenţele şi activităţile DGASPC Giurgiu sau a serviciilor rezidenţiale şi de zi aflate
în subordinea sa;
avizează convenţiile parteneriale, contractele de colaborare, asociere, încheiate de către DGASPC
cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu persoanele juridice din ţară şi străinătate;
avizează documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei întocmite de autoritatea
contractantă în vederea organizării procedurii de achiziţie publică;
avizează Notele justificative emise în cadrul procesului de achiziţie publică
participă împreună cu compartimentele desemnate în organizarea procedurilor de achiziţie publică
la:
 modul în care se întocmeşte răspunsul la clarificările solicitate de ofertanţi în legătură cu
elementele cuprinse în documentaţia elaborată de autoritatea contractantă, precum şi
termenul în care se trimite răspunsul;
 rezolvarea contestaţiilor cu privire la procedura de achiziţie publică;
 întocmirea rezoluţiei motivate, care urmează să fie transmisă contestatorului şi tuturor
participanţilor la procedura de achiziţie publică, precum şi instituţiilor abilitate de lege;
iniţiază acţiuni la instanţele judecătoreşti pentru recuperarea debitelor constatate de Curtea de
conturi pe baza referatelor serviciilor din aparatul DGASPC şi cu aprobarea conducerii;
urmăreşte şi asigură respectarea regulilor de transparenţă în domeniu;
exercită şi alte atribuţii stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean sau dispoziţii ale
Directorului executiv;
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q) avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ precum şi semnătura fiind
aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale domeniului respectiv, nu se pronunţă asupra
aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;
r) respectă prevederile Legii 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de
conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor
publici, care sunt obligatorii pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice;
s) elaborează proceduri de lucru specifice;
t) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de directorul executiv.
Art.24 Compartimentul Audit are ca atribuţii principale:
a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu
avizul Consiliului Judeţean Giurgiu;
b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
c) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul de audit, bilanţul contabil şi contul de execuţie
bugetară ale DGASPC Giurgiu, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale
actelor financiare şi de gestiune;
d) supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, de planificare, programare,
organizare, coordonare, urmarire şi control al îndeplinirii deciziilor;
e) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie
existente în cadrul DGASPC Giurgiu utilizează resurse financiare şi umane pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite;
f) identifică slabiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor asociate unor
astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri pentru corectarea acestora
şi pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;
g) verifică modul de administrare a resurselor alocate ;
h) verifică modul de administrare a patrimoniului instituţiei;
i) întocmeşte referate de opinie care vor însoţi proiectele de buget aprobate de ordonatorul principal
de credite;
j) informează conducerea Direcţiei despre recomandările neinsuşite de către compartimentele
verificate, precum şi despre consecinţele acestora;
k) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile
sale de audit;
l) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
m) în cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, raportează imediat conducerii
instituţiei.
Art.25 Compartimentul Relaţii cu mass-media îndeplineste urmatoarele atribuţii principale:
a) stabileşte şi întreţine o bună relaţie cu presa, în beneficiul instituţiei;
b) cooperează permanent cu diferite departamente ale D.G.A.S.P.C, în scopul culegerii informaţiilor
relevante pentru specificul instituţiei, care prezintă interes pentru presă;
c) realizează şi actualizează periodic o bază de date foto şi audio-video referitoare la acţiunile desfăşurate
în cadrul instituţiei;
d) întocmeşte şi transmite către mass-media comunicate de presă şi informări de presă referitoare la
activităţile specifice instituţiei, cu acordul conducerii DGASPC;
e) asigură furnizarea informaţiilor de interes public solicitate de mass –media, în cel mai scurt timp posibil,
în colaborare cu şefii de servicii şi cu acordul conducerii DGASPC;
f) monitorizează zilnic modul de prezentare a activităţilor instituţiei de către presa scrisă şi audio-vizuală,
din ziare şi de pe paginile web;
g) arhivează toate articolele apărute în presă cu privire la activitatea instituţiei; pune la dispozitia şefilor de
servicii articolele referitoare la activităţile specifice;
h) acordă interviuri şi monitorizează intervenţiile în mass-media ale reprezentanţilor instituţiei;
j) informează în timp util şi asigură în mod nediscriminatoriu accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de
interes organizate de instituţie;
k) propune conducerii DGASPC temele ce vor fi abordate în cadrul conferinţelor de presă, atât proactiv cât
şi reactiv, precum şi modalitatea în care acestea vor fi prezentate, obţinerea informaţiei, elaborarea
drepturilor la replică cu privire la materialele apărute în mass-media care vizează instituţia;
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l) oferă suport reprezentanţilor mass-media în realizarea demersurilor necesare pentru vizitarea structurilor
din subordinea instituţiei şi obţinerea informaţiilor în forma foto si audio-video, cu respectarea legislaţiei
referitoare la dreptul la imagine şi intimitate al beneficiarilor, în colaborare cu şefii structurilor rezidenţiale
şi cu acordul conducerii DGASPC;
m) promovează imaginea şi activităţile desfăşurate de instituţie;
n) organizează evenimente mediatice-activităţi culturale/sportive/de socializare derulate la nivelul
DGASPC;
o) realizează campanii de informare în unităţi şcolare, instituţii, privind drepturilor copiilor, persoanelor cu
handicap, persoanelor vârstnice;
p) colaborează cu compartimentele de presă ale altor structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi
ale ONG-urilor;
r) realizează (în urma colaborării cu departamentele din cadrul DGASPC) şi actualizează periodic
informaţiile despre activitatea instituţiei publicate pe site-ul DGASPC;
s) îndeplineşte orice altă sarcină profesională care are legătură cu atribuţiile instituţiei, solicitată de
conducerea instituţiei.
Art.26 Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte, Relaţii cu Organizatii Neguvernamentale
îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
a) elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen lung şi mediu, referitoare la restructurarea,
organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie a copilului aflat în dificultate şi cu
handicap din raza teritorială a judeţului;
b) întocmeşte programe şi proiecte detaliate pentru realizarea măsurilor cuprinse în strategiile
referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie a
copilului şi urmăreşte, împreuna cu celelalte structuri specializate ale DGASPC Giurgiu, implementarea şi
finalizarea programelor şi proiectelor aprobate;
c) evaluează rezultatele comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea informaţiilor
referitoare la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate (Standard I din standardele generale de calitate
privind serviciile sociale şi modalitatea de evaluare a îndeplinirii acestora de catre furnizori - Ordin nr.
383/2005) ;
d) coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor şi reprezentanţilor administraţiei publice locale din
judeţ, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, asigurându-le îndrumarea
metodologică necesară şi asistenţă de specialitate;
e) caută şi identifică programele naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesarea de fonduri/granturi prin proiecte
eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi aprobate.
f) colaboreaza cu organismele private autorizate care desfasoara activitati in domeniul asistentei
sociale si protectiei copilului sau cu organismele non-guvernamentale cu activitati in aceste domenii .
Art.27 Compartimentul Tehnologia Informaţiei îndeplineste urmatoarele atribuţii principale:
a) realizează şi administrează reţeaua de calculatoare proprie şi asigură întreţinerea şi exploatarea în
condiţii optime; întocmeşte şi întreţine aplicaţii informatice necesare în activitatea DGASPC;
b) asigură administrarea bazelor de date proprii şi aplică procedurile de salvare/restaurare de date
pentru evitarea situaţiilor de pierdere a acestora;
c) asigură administrarea aplicaţiilor specifice, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea acestora în
conformitate cu cerinţele exprimate de utilizatori (alte compartimente din DGASPC);
d) răspunde de gestionarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă, a bazei de date;
e) rezolvă problemele legate de comunicaţiile de date cu autoritatile;
f) pe baza cerinţelor funcţionale formulează specificaţii tehnice pentru procurarea de echipamente şi
tehnică de calcul, sisteme şi servicii pentru DGASPC;
g) asigură securitatea colecţiilor de date în exploatare, conform standardelor stabilite de DGASPC
sau prin utilizarea de facilităţi oferite de terţi;
h) propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea din uz (casare) în condiţiile legii;
i) asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice;
j) furnizează permanent date statistice necesare factorilor de decizii a DGASPC;
k) îndeplineşte şi orice alte sarcini din dispoziţia conducerii DGASPC;

15

Art.28 Serviciul Resurse umane şi salarizare realizează managementul resurselor umane la nivelul
DGASPC Giurgiu, pe activităţile specifice de procurare, dezvoltare şi păstrare a acestora în structura
sistemului.
Îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
a) planificarea necesarului de resurse umane în concordanţă cu standardele minime obligatorii pe
servicii de specialitate prin:
 estimarea necesarului de angajări ca număr;
 stabilirea unor planuri de acoperire a necesarului de angajări bazate pe studiul cerere-ofertă
şi a concordanţei angajat-post;
b) organizarea resurselor umane prin:
 stabilirea volumului de muncă necesar îndeplinirii obiectivelor Direcţiei;
 atribuirea unor părţi din volumul de muncă salariaţilor şi unor grupuri de salariaţi prin
intermediul organigramei, ROF, a descrierilor de funcţii şi posturi;
c) stabilirea prin norme interne proprii a:
 programelor/graficelor de lucru;
 relaţiilor de serviciu;
 organizarea spaţiilor de lucru;
 echipamente de lucru;
 confidenţialitate, etc.
d) stabilirea unor programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal care să
asigure:
 formarea iniţială cu formatori proprii;
 formarea continuă, organizată în colaborare sau parteneriat cu furnizori de formare
profesională autorizaţi;
 perfecţionare şi specializare profesională, la solicitarea salariaţilor sau la propunerea
conducerii instituţiei;
 stagii de practică în ţară sau străinătate.
e) efectuează activităţi de recrutare şi selecţie de personal;
f) asigură respectarea prevederilor legale în materie de încheiere, executare, modificare, suspendare
şi încetare a contractelor individuale de muncă perfectate cu angajaţii instituţiei;
g) asigură evaluarea performanţelor profesionale şi a potenţialului angajaţilor, urmărind şi motivarea
salariaţilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii;
h) iniţiază şi dezvoltă sisteme proprii de recrutare, calificare, evaluare şi motivare la nivelul Direcţiei,
în condiţiile legii.
i) urmăreşte plata salariilor, a celorlalte drepturi de personal pentru angajaţii aparatului propriu al
DGASPC Giurgiu şi a obligaţiilor la bugetul de stat cu încadrarea în creditele bugetare la capitolul
cheltuieli de personal, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
j) întocmeste şi actualizează fişele fiscale şi creează baza de date pentru aplicarea prevederilor legale
privind impozitul pe venit la nivelul aparatului propriu;
k) întocmeşte şi actualizează baza de date pentru personalul salariat cuprins în sistemul de sănătate şi
colaborează cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru aparatul propriu;
l) prelucrează dispoziţiile de încadrare, promovare, sancţionare, precum şi cele de încetare a
raporturilor de muncă conform legii ;
m) calculează drepturile salariale ale salariaţilor, precum şi a altor drepturi băneşti ale acestora,
întocmeşte documentele de plată a indemnizaţiei cuvenită membrilor Comsiei pentru Protecţia Copilului şi
Comisiei pentru Persoane Adulte; asigură plata efectivă a drepturilor de personal pentru DGASPC şi
efectuează, dacă este cazul, reţineri din salariu cât şi virarea sumelor pe card pentru fiecare salariat;
n) calculează drepturile băneşti privind concediile de odihnă anuale conform legii;
o) calculează indemnizaţiile aferente concediilor medicale pentru salariaţii aflaţi în incapacitate
temporară de muncă;
p) întocmeşte lunar ordinele de plată şi declaraţiile privind contribuţiile instituţiei şi ale salariaţilor
către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul pentru plata
ajutorului de somaj, şi ale unor salariaţi care au reţineri din salariu;
q) calculează drepturile băneşti pentru salariaţii care prestează muncă peste programul de lucru,
muncă de noapte, spor pentru condiţii deosebite, spor de vechime;
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r) calculează indemnizaţiile pentru acei salariaţi aflaţi în concediu pre şi post natal;
s) întocmeşte fişele fiscale 1 pentru angajaţii Direcţiei şi fişele fiscale 2 pentru membrii Comisiei
pentru Protecţia Copilului şi Comisiei pentru Persoanele Adulte ;
t) întocmeşte centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul instituţiei;
u) întocmeste statele de plată privind premierea salariaţilor instituţiei;
v) întocmeşte statistici privind salarizarea personalului Direcţiei;
w) eliberează adeverinţe salariaţilor Direcţiei cu privire la drepturile băneşti acordate;
x) elaborează lucrări privind fundamentarea cheltuielilor de personal ale Direcţiei;
y) gestionează bazele de date de evidenţă a întregului personal al DGASPC Giurgiu şi colaborează cu
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială şi Casa Judeţeană de Pensii;
z) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice periodice şi colaborează cu reprezentanta locală a
Institutului National de Statistică şi Studii Economice şi Direcţia Finanţelor Publice Giurgiu, precum şi cu
alte instituţii, pentru realizarea şi depunerea acestora conform reglementărilor legale în vigoare.
aa) Îndeplineşte şi alte atribuţii date de către Directorul executiv şi Directorul Direcţiei Economice,
care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului .
Art.29 Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă îndeplineşte următoarele atribuţii:
În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
a) Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă ţinând seama particularităţile activităţilor şi ale instituţie, precum şi ale locurilor de
muncă, posturilor de lucru;
b) Asigură instruirea personalului prin instructajul introductiv general, la locul de muncă şi periodic
pentru DGASPC - sediu;
c) Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire
şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă stabilite prin fişa postului;
d) Întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) Elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare
loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
verifică însuşirea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;
f) Elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituţiei;
g) Întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale (art.
101-107 din H.G. nr.955/2010), şi se asigură ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
h) Stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă precum şi de
prevenire a incendiilor, tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor H.G. 971/2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
i) Întocmeşte/participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie;
j) Actualizează planul de avertizare, planul de protecţie şi prevenire şi planul de evacuare;
k) Ţine evidenţele prevăzute de lege în domeniu ( a zonelor de risc ridicat şi specific, a meseriilor şi
profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, a posturilor de lucru care necesită examene
medicale suplimentare şi a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea
aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic, a echipamentelor de muncă );
l) Întocmeşte rapoartele şi/sau listele prevăzute de hotărârile Guvernului, inclusiv cele referitoare la
azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile, dacă este cazul;
m) Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi
întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, congform prevederilor
H.G. nr. 1048/2006;
n) Urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de
protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de H.G. nr.
1048/2006;
o) Urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de
muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor H.G. nr. 1146/2006;
p) Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum
şi a sistemelor de siguranţă;
q) Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă de care răspunde, în scopul
prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
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r) Efectuează permanent controale preventive la locurile de muncă privind condiţiile de muncă,
dotarea cu dispozitive şi echipament de protecţie a muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
s) Participă prin sondaj la instructajele periodice efectuate de conducătorii locurilor de muncă;
t) Sesizează conducerea instituţiei asupra necesităţii sistării activităţii la locurile de muncă la care
există pericolul producerii unor accidente;
u) Participă pe baza dispoziţiei scrise date de conducerea instituţiei conform Legii nr.319/2006 la
cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă;
v) Participă ca reprezentant al instituţiei pe lângă organele I.T.M. Giurgiu în perioada cercetării de
către acestea a accidentelor colective, mortale şi cu invaliditate şi informează conducerea instituţiei asupra
modului în care se desfăşoară cercetarea şi a măsurilor care se impun a fi luate, urmărind realizarea
măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării
evenimentelor;
w) Controlează modul de asigurare al personalului muncitor cu echipament de protecţie şi de lucru
specific locurilor de muncă în vederea prevenirii oricăror avarii, accidente, incendii sau explozii;
x) Informeză angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la
locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
y) Întocmeşte evidenţele prevăzute de lege, rapoarte;
z) Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi
protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
aa) Îndeplineşte oricare alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul
DGASPC.
În domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
a) participă la elaborarea si aplicarea conceptiei de apărare împotriva incendiilor la nicelul institutiei;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activitătii de
apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor si
echipamente de protectie specifice;
d) prezintă conducerii, anual sau ori de câte ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitătii de
apărare împotriva incendiilor;
e) acordă sprijin si asistentă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situatia de urgentă si
asistentă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgentă în îndeplinirea
atrubutiilor;
f) întocmeste actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor:
- dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitătilor privind apărarea împotriva
incendiilor;
- instructiuni de apărare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de muncă;
- dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
- dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
- dispozitie de sistare a lucrărilor de constructii/oprire a functionării ori utilizării constructiilor/amenajărilor,
în cazul anulării avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
- reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea
substantelor periculoase specifice produselor sale;
- măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
- fisa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare,
pregătire si desfăsurare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă, aprobat prin Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 1474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, n. 35 din 31
octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la Inspectoratul Judetean Giurgiu pentru
situatii de urgentă;
- raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

- registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care
au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea, repararea acestora sau care
efectuează servicii în domeniu;
- registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
- lista operatorilor economici/institutiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conventii, cu
specificarea domeniului de activitate al acestora si a numărului si termenului de valabilitate ale
contractului;
- planurile de protectie împotriva incendiilor;
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- evidența exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilorconstructiei;
- fișele de instruire, conform reglementărilor specifice;
- lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
- grafice de întretinere si verificare, conform instructiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite
categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
- rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritătii de stat competente;

- programe/planuri cuprinzând măsuri si actiuni proprii sau rezultate în

domeniu;
g) asigură identificarea, monitorizarea, evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de
evenimente periculoase;
h) stabilesc si urmăresc îndeplinirea măsurilor si a actiunior de prevenire si de pregătire a
interventiei, în functie de încadrarea în clasificarea de protectie civilă;
i) participă la exercitii si aplicatii de protectie civilă si conduce nemijlocit actiunile de alarmare,
evacuare, interventie, limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de urgentă desfăsurate de
unitătile proprii;
j) asigură gratuit fortelor de interventie chemate în sprijin în situatii de urgentă echipamentele,
substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;
k) organizează instruirea si pregătirea personalului încadrat în muncă privin protectia civilă;
l) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de
protectie civilă;
m) înstiintează persoanele si organismele competente aupra factorilor de risc si le semnalează, de
îndată, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civilă la nivelul
institutiei;
n) mentine în stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adăpostire si
mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau interventiei, tine evidenta acestora si le verifică
periodic;
o) îndeplineste alte obligatii si măsuri privind protectia civilă stabilite , potrivit legii, de către
organismele si organele abilitate;
p) desfăsoară activităti de informare preventivă;
q) efectuează instruirea personalului în domeniul situatiilor de urgentă prin instructajul introductiv
general conform art. 11 din OMAI 712/2005 modificat cu OMAI 786/2005, iar instructajul
specific locului de muncă si instructajul periodic la personalul din sediul DGASPC Giurgiu;
r) îndeplineste orice alte atributii legale în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Art. 30 Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap îndeplineşte următoarele atribuţii:
1.asigură serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului:
a) primirea şi înregistrarea sesizărilor privind copilul aflat în dificultate;
b) convocarea persoanelor chemate în faţa C. P.C. pentru soluţionarea cauzelor privind copiii aflaţi în
dificultate; convocarea se face în scris şi se comunică persoanei interesate fie prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire, trimisă cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei,
fie prin curier, cu cel puţin 5 zile înaintea de data ţinerii şedinţei, însoţiă de procesul verbal de
îndeplinire a procedurii de convocare;
c) întocmirea mapelor cu documentele care urmează a fi prezentate în şedinţele Comisiei pentru
Protecţia Copilului;
d) înştiinţarea în termen legal a membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului despre data şi locul
desfăşurării şedinţelor acesteia, comunicând totodată şi ordinea de zi;
e) evidenţa prezenţei membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului;
f) consemnarea dezbaterilor de la şedinţele Comisiei;
g) comunicarea în termen de 5 zile a hotărârilor Comisiei tuturor părţilor implicate, potrivit
procesului verbal al şedinţei;
h) prezentarea datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru
Protecţia Copilului Giurgiu precum şi situaţia privind convocările acestora;
i)
consemnarea, prin Proces verbal, a audierilor şi dezbaterilor ce au loc în şedinţele Comisiei pentru
Protecţia Copilului;
j) înregistrarea în registrul general de intrări-ieşiri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Giurgiu a
actelor emise de comisie care nu necesită adoptarea unei hotărâri;
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k) redactarea hotărârilor Comisiei, Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap,
certificatului de expertiză şi orientare şcolară/profesională;
l) contrasemnarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului şi comunicarea acestora
persoanelor interesate, în termenele prevăzute de lege.
2. asigurarea serviciilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap
A)
transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare
complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;
B)
transmiterea membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de
desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
C)
ţinerea evidenţei desfăşurării şedinţelor;
D)
întocmirea proceselor-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
E)
redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap şi certificatele de
orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
F)
gestionarea registrului de procese-verbale;
G)
gestionarea registrului de contestaţii;
H)
redactarea tuturor documentelor eliberate de comisia de evaluare;
I)
transmiterea către persoana cu handicap solicitantă, a documentelor aprobate
de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de
reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de
comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare;
J)
gestionează sistemul de date informatizat pentru RENPH (Registrul Electronic
Naţional pentru Persoanele cu Handicap)
K)
ţine legătura cu Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi în vederea
obţinerii suportului informaţional pentru gestionarea sistemului de date pentru RENPH
L)
transmite situaţiile solicitate de către Direcţia Protecţia Persoanelor cu
Dizabilităţi
M)
colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, în vederea
instrumentării cazurilor repartizate;
N)
elaborarea procedurilor de lucru specifice
O)
îndeplinirea a oricăror alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de
conducătorul DGASPC.
Art.31 Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune
Socială îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială,
copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie, şi raportează
trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
b) organizează şi coordonează o legătură permanentă cu structurile de tip rezidenţial privind
comunicarea informaţiilor referitoare la copiii aflaţi în structurile rezidenţiale;
c) coordonează activitatea de furnizare a informaţiilor necesare privitoare la situaţia copiilor şi
persoanelor aflate în risc social;
d) creează şi actualizează bazele de date privind cazurile care sunt şi au fost instrumentate de către
specialiştii DGASPC;
e) monitorizează activitatea privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile
aflate în situaţii de risc, perecum şi a situaţiilor de violenţă în familie, centralizarea şi sintetizarea acestor
date;
f) colaborează cu serviciile administraţiei publice locale din judeţ, în vederea identificării situaţiilor
deosebite ce apar în activitatea de protecţie a copilului şi de protecţie a familiilor, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, a cauzelor
apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor ce se impun în vederea îmbunătăţirii acestei activităţi;
g) pregăteşte şi transmite datele solicitate Direcţiei Generale de către Consiliul Judeţean Giurgiu,
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sau alte instituţii ale statului (justiţie, poliţie);
h) asigură întocmirea evidenţei iniţiale a solicitanţilor şi introduce în programul “Evidenţa
informatizată a copiilor în dificultate din sistemul de protecţie” (CMTIS) datele cuprinse în sesizările şi/sau
care sunt de competenţa DGASPC Giurgiu;
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i)

asigură evidenţa persoanelor adulte cu handicap instituţionalizate şi întocmeşte Raportul statistic

i,
pe care îl transmite trimestrial Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap;
j) transmite AJPIS situaţia privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protecţie;
k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul executiv.
Art.32 Compartimentul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale îndeplineşte următoarele
atribuţii:
a) evaluează intern şi continuu implementarea standardelor minime de calitate aplicabile servicilor
furnizate de DGASPC Giurgiu:
b) elaborează planul anual de acţiune care să vizeze realizarea obiectivului general;
c) evaluează calitatea serviciilor atât în domeniul protecţiei copilului, cât şi al persoanelor adulte
d) întocmeşte rapoarte de evaluare cu recomandări de îmbunătăţire a activităţii serviciilor evaluate în
vederea creşterii calităţii serviciilor evaluate, în scopul dezvoltării unui system managerial performant şi de
calitate
e) participă în comisii mixte, pe baza tematicii stabilite de conducere, în vederea verificării gradului
de aplicabilitate a standardelor minime obligatorii şi a managementului de caz, conform legislaţiei în
vigoare, în domeniul protecţiei copilului în Casele de Tip Familial, Centrul de Zi, Centrul de Recuperare şi
Respiro, asistenţi maternali, plasamente familiale, adopţii şi structuri rezidenţiale pentru adulţi
f) verifică respectarea prevederilor legale privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
g) execută controlul asupra desfăşurării activităţilor conform standardelor de calitate şi semnalează
încălcarea prevederilor legale în domeniul de activitate al DGASPC Giurgiu
h) elaborează instrumente de lucru privind evaluarea respectării standardelor de către serviciile
sociale ale direcţiei generale
i) urmăreşte circuitul documentelor în cadrul instituţiei şi identifică, împreună cu conducătorii
compartimenelor modalităţi de îmbunătăţire a acestuia
j) întocmeşte rapoarte de activitate solicitate de directorul general al instituţiei;
k) elaborează procedurile de lucru specifice;
l) primeşte şi alte sarcini de la conducătorul ierarhic.
Art. 33 Compartimentul Adopţii şi Postadopţii îndeplineşte urmatoarele atribuţii:
a) informarea comunităţii şi promovarea adopţiei naţionale;
b) evidenţa copiilor al căror plan individualizat de protecţie prevede ca finalitate adopţia;
c) sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, obţinerea opiniei/consimţământului
acestora cu privire la adopţie, după o informare corespunzătoare şi în deplină cunoştinţă de cauză;
d) consilierea părinţilor pentru consimţirea la adopţia copilului;
e) identificarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare;
f) consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizarea de programe de pregătire
pentru acestea;
g) evaluarea persoanei/familiei, în vederea obţinerii atestatului de familie aptă să adopte;
h) informarea părinţilor copilului şi a familiei extinse cu privire la dasfăşurarea procedurilor de
adopţie şi etapele în care vor fi implicaţi, cu privire la consecinţele şi efectele adopţiei, după exprimarea
consimţământului;
i) întocmirea documentaţiei şi susţinerea în instanţă, a acţiunii de deschidere a procedurii de adopţie,
conform legislaţiei in vigoare;
j) determinarea compatibilităţii copil-familie potenţial adoptatoare, pe baza nevoilor copilului,
dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta;
k) informarea copilului despre familia adoptivă şi pregătirea copilului înaintea mutării la familia
adoptatoare;
l) derularea în bune condiţii a procedurii de încredinţare/încuviinţare a copilului în vederea adopţiei,
după realizarea procesului de potrivire;
m) realizarea vizitelor de monitorizare post-adopţie la domiciliul copilului adoptat şi întocmirea de
rapoarte în acest sens;
n) consilierea şi informarea post adopţie a familiei adoptatoare şi a familiei biologice;
o) realizarea demersurilor legale în situaţiile care impun desfacerea sau anularea adopţiei;
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p) transmite organului central competent documentele în vederea întocmirii şi organizării a evidenţei
privind copiii adoptabili, respectiv persoanele/familiile atestate să adopte, conform legislaţiei în vigoare
q) transmite către autorităţile publice competente documentele prevăzute de legislaţia în vigoare
privitor la copiii pentru care instanţa a încuviinţat cererile de încredinţare/încuviinţare a adopţiei
r) elaborarea procedurilor de lucru specifice;
s) primeşte îndeplineşte, în limita competenţei, şi alte sarcini de la conducătorul ierarhic.
Art. 34 Compartimentul de Intervenţie în Regim de Urgenţă – Telefonul copilului îndeplineşte
următoarele atribuţii :
a) asigurarea obiectivului principal al Serviciului: de a schimba mediul generator al situaţiilor de risc,
prin intervenţia directă a specialiştilor, în vederea prevenirii separării copilului de familie, iar în cazuri
excepţionale, de a face propunerea de plasament în regim de urgenţă a copilului;
b) promovează dreptul la protecţie al minorului împotriva oricăror forme de violenţă, neglijare,
exploatare, trafic, migraţie, abandon;
c) asigură preluarea, înregistrarea, verificarea şi soluţionarea, în regim de urgenţă, a fiecărei solicitări
primite, pe orice cale - sesizări scrise, telefonice, autosesizări - asigurând intrarea în sistem, sau referirea
cazului către alte instituţii abilitate în soluţionare;
d) asigură intervenţia optimă, în acord cu problema sesizată, în cazurile de abuz, neglijare, exploatare
migraţie, repatrieri, abandon, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în domeniu;
e) intervine, imediat, în situaţii de urgenţă - asigură intervenţia directă în teren, prin care se evaluează
durata, gravitatea situaţiei de dificultate în care se află copilul, contextul socio-economic şi cultural al
familiei;
f) realizeaza evaluarea iniţială a situaţiei copilului care se încadrează în problematica Serviciului,
stabileste tipologia cazului, evaluează riscul şi propune soluţia cea mai potrivită pentru ieşirea copilului din
dificultate;
g) asigură monitorizarea, pe o perioadă de 3-6 luni, în paralel cu autorităţile publice locale, a copiilor
care s-au confruntat cu situaţii de risc, acolo unde este cazul;
h) colaborează cu alte instituţii implicate în activităţi de asistenţă socială; colaborează cu instituţii
publice la nivel local şi naţional, pentru soluţionarea în timp optim, conform specificului de funcţionare, a
situaţiilor de risc în care se poate afla un minor;
i) asigură respectarea legislaţiei specifice de prevenire şi intervenţie în cazurile de abuz, neglijare,
repatriere, exploatare, abandon, trafic de copii;
j) întocmirea de situaţii statistice periodice, rapoarte anuale de activitate, sau ori de câte ori se
solicită de către directorul executiv;
k) asigură legătura permanetă cu secţiile de maternitate pentru cazurile de copii abandonaţi în
maternităţi, conform legislaţiei în vigoare;
l) asigură sprijin în organizarea unor activităţi de prevenire a situaţiilor de risc pentru copii şi în
sensibilizarea comunităţilor locale în problematica violenţei asupra copilului;
m) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copilului
abuzat, neglijat, exploatat;
n) organizează o bază de date cu informaţii utile despre serviciile comunitare pentru copil şi familie
din cel putin următoarele domenii: social, inclusiv protecţia copilului, inclusiv a celor cu dizabilităţi,
medical, educaţional, poliţie, justiţie;
o) preia apelurile de la telefonul de urgenţă, pentru toate cazurile semnalate despre copii aflaţi în
dificultate;
p) evaluează nevoile imediate ale solicitantului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la
abuz, neglijare, exploatare;
q) asigură solicitantilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea
adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia;
r) asigură deplasarea de urgenţă, în teren, pentru evaluarea şi intervenţia în situaţiile de urgenţă;
s) asigură preluarea copilului din mediul în care s-a produs abuzul, neglijarea, exploatarea şi propune
emiterea dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă în vederea protejării copilului aflat în dificultate;
t) face propuneri de încheiere de protocoale de colaborare cu IPJ Giurgiu şi secţiile de poliţie, prin
care să se stabilească clar atribuţiile personalului care asigură intervenţia în situaţii de urgenţă, conform
legislaţiei în vigoare;
u) stabileşte proceduri precise de colaborare cu asistenţii sociali din primăriile locale, pentru
stabilirea metodologiei de colaborare în situaţiile de urgenţă;
v) întocmeşte rapoarte de activitate periodice, la solicitarea directorului executiv al instituţiei;

22

w) asigură sprijin în organizarea unor activităţi de prevenire a situaţiilor de risc pentru copii şi în
sensibilizarea comunităţilor locale în problematica violenţei asupra copilului;
x) elaborarea procedurilor de lucru specifice;
y) primeşte şi alte sarcini de la conducătorul ierarhic.
Art.35 Serviciul Evaluare complexă copilului are în componenţă Compartimentul Evaluare complexă
copilului cu dizabilităţi şi Compartimentul Delincvenţă Juvenilă.
Compartimentul Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilităţi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru accesul clienţilor la serviciile pe care le oferă (criterii de
admitere), precum şi a metodologiilor şi procedurilor de lucru caracteristice fiecărui tip de serviciu;
b) revizuirea criteriilor de eligibilitate în funcţie de nevoile comunităţii, dinamica serviciilor, apariţia
modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de către personalul de specialitate;
c) identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socioşcolară,
care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în
urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu
copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
d) întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului
cu dizabilităţi şi propune Comisiei pentru Protectia Copilului încadrarea copilului întrun grad de handicap; aceste propuneri se fac în baza raportului de evaluare
complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap;
e) urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului
individualizat de protecţie, aprobat de Comisie;
f) efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de
handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile
înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi
formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a
eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexează
documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
g) comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;
h) verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu
handicap care necesită protecţie specială;
i) încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal în vederea furnizării serviciilor şi a
intervenţiilor cuprinse în planul individualizat de protecţie/planul de servicii;
j) monitorizarea realizării planului de recuperare, respectiv a progreselor care se înregistrează în
soluţionarea situaţiei copilului;
k) elaborarea procedurilor de lucru specifice;
l) îndeplinirea a oricăror alte atribuţii stabilite, de conducătorul DGASPC.
Compartimentul Delincvenţă Juvenilă îndeplineşte urmatoarele atribuţii:
a) oferă consiliere şi sprijin copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, precum şi
familiilor acestora, în vederea reintegrării şcolare, familiale ori sociale a copilului, în baza unui program
personalizat de consiliere psihologică;
b) instrumentează cazul copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
c) propune CPC sau instanţei judecătoreşti măsurile de protecţie specială pentru copilul care a
săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
d) întocmeşte planul individualizat de protecţie şi contractul cu familia copilului;
e) previne şi combate actele sau comportamentele deviante ale copiilor prin acţiuni de informare şi
educare a copilului în spiritul respectului faţă de lege şi faţă de valorile morale, în spiritul toleranţei,
demnităţii şi solidarităţii;
f) colaborează cu poliţia, parchetul, serviciile de reintegrare socială, supraveghere a infractorilor,
inspectoratul şcolar şi alte instituţii/ ONG –uri în vederea reintegrării copilului;
g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale, locale şi Organizaţiile
neguvernamentale implicate în prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, precum şi în instrumentarea
propriu-zisă a cazurilor, ţinând cont de specificitatea fiecărui caz;
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h) reevaluează, în condiţiile legii, împrejurările legate de hotărârea măsurii de supraveghere
specializată şi propune comisiei/instanţei menţinerea, modificarea sau revocarea acesteia;
i) oferă sau asigură accesul la servicii de consiliere juridică şi psihologică pentru copilul în cauză şi
familia lui ;
j) copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal va fi însoţit şi asistat de către un
psiholog sau asistent social desemnat de către DGASPC în orice etapă a cercetării penale;
k) elaborează procedurile de lucru specifice;
l) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţia conducerii.

2. Compartimente în subordinea directorului executiv adjunct asistenţă socială
Art.36 Serviciul Asistenţă Socială pentru Copii este compus din Compartimentul Management de
Caz pentru Copii şi Compartimentul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală.
Atribuţii generale
- coordonează activitătile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la
familii/persoane/rude, la asistenţi maternali profesionişti, în plasament de tip rezidenţial ( CTF- uri,
Apartamente sociale).
Compartimentul Management de Caz pentru Copii - atribuţii specifice
a) asigură realizarea evaluării detaliate/complexe a situaţiei copilului în context socio-familial şi
întocmeşte raportul de evaluare psihosocială detaliată pe baza rapoartelor specialiştilor şi a rapoartelor de
vizită;
b) planifică serviciile şi intervenţiile şi întocmeşte planul individualizat de protecţie (PIP) pe baza
evaluării nevoilor copilului;
c) asigură/monitorizează furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil şi familie/reprezentant
legal;
d) monitorizează implementarea planului individualizat de protecţie şi progresele care se
înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului, până când procesul de protecţie nu se mai
dovedeşte necesar;
e) reevaluează situaţia copilului o dată la trei luni ;
f) pregăteşte familia/reprezentantul legal şi copilul, împreună cu personalul specializat din
instituţiile de tip rezidenţial, persoana/familia de plasament/tutelă sau asistentul maternal, în
vederea închiderii cazului;
g) asigură derularea activităţilor de monitorizare post-servicii pentru o perioadă de minim sase luni;
h) efectuează demersurile necesare închiderii cazului;
i) verifică cel puţin o dată la trei luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza
stabilirii măsurilor de protecţie specială, iar în cazul în care acestea s-au modificat, sesizează
CPC/instanţa judecătorească în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;
j) instrumentează şi soluţionează toate sesizările referitoare la copiii cu măsură de protecţie specială;
k) identifică cu prioritate posibilitatea plasării copilului la rude sau cunoştinţe care sunt eligibile
pentru copil;
l) evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale ale persoanei care urmează să primească în
plasament copii sau care urmează a fi tutore;
m) monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei
măsuri;
n) monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie
specială;
o) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul
său familial;
p) întocmeşte trimestrial rapoarte de revizuire a evaluării nevoilor copilului, precum şi ori de câte ori
se constată modificări neaşteptate în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii de
plasament/plasament în regim de urgenţă la AMP;
q) întocmeşte şi revizuieşte PIP ;
r) întocmeşte şi păstrează la dosarul copilului minutele întâlnirilor de revizuire a PIP, iar deciziile
sau recomandările rezultate le notifică în scris tuturor părţilor;
s) monitorizează şi înregistrează evoluţia PIP;
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t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)

realizează instruirea specifică a AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
informează în scris AMP cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin cu privire la
persoana copilului pe durata plasării, înainte de mutarea copilului;
coordonează procesul de potrivire a copilului cu AMP;
încheie convenţii de plasament cu AMP pentru fiecare copil primit în plasament/plasament în
regim de urgenţă;
coordonează activităţile privind mutarea copilului la AMP;
întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului cu măsură de protecţie specială şi al
familiei copilului;
organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci
când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
asigură menţinerea relaţiei copilului cu familia sau alte persoane importante pentru copil;
participă la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate ;
urmăreşte dezvoltarea şi modul de integrare al copilului în familia AMP şi întocmeşte rapoarte de
vizită/urmărire a evoluţiei copilului;
convoacă întâlniri de revizuire în regim de urgenţă a PIP dacă se identifică situaţii care conduc la
acest lucru;
coordonează procesul de potrivire a copilului cu AMP în funcţie de nevoile şi preferinţele
copilului;
vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale cu acesta;
colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei
sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului, prin incheierea de convenţii de colaborare cu
acestea;
elaborează procedurile de lucru specifice;
indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţia conducerii.

Compartimentul management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti (AMP) - atribuţii
specifice
a) asigură recrutarea şi evaluarea capacităţii persoanelor de a deveni AMP, întocmeşte raportul final
de evaluare şi propune CPC eliberarea atestatului sau respingerea dosarului, motivându-şi
temeinic propunerea;
b) propune CPC reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de AMP;
c) întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP;
d) asigură consiliere şi sprijin asistenţilor maternali, asigurându-se că aceştia sunt informaţi în scris,
acceptă, înţeleg şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia
promovate de autoritatea competentă,în vederea derulării în bune condiţii a activităţii acestora;
e)
prezintă AMP, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi orice alte
instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului asigurându-se că acestea au fost înţelese;
f) participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP;
g) identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP;
h) asigură pregătirea şi sprijinul AMP pentru înregistrarea evenimentelor semnificative din viaţa
copilului;
i)
efectuează vizite şi întâlniri periodice cu AMP şi întocmeşte rapoarte de vizită şi rapoarte de
evaluare anuală a activităţii AMP;
j) participă la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate
k) elaborează procedurile de lucru specifice;
l) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţia conducerii
Asistenţii maternali profesionişti (AMP) – atribuţii specifice:
Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile Hotărârii
nr.679/2003, privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului
maternal profesionist, a Ordinului nr.35 /2003 al Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie, privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea
protecţiei copilului la asistentul maternal profesinist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor
standarde, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi
educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament şi a Ordinului
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nr.137/2003 cu privire la aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru
asistenţii maternali profesionişti.
(1) Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.
(2) Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protecţia copilului, la propunerea
temeinic motivată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau a organismului privat
autorizat care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
(3) Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract
individual de muncă, care are un caracter special, specific protecţiei copilului, încheiat cu Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligaţia
supravegherii şi sprijinirii activităţii desfăşurate de asistenţii maternali profesionişti.
(4) Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului.
(5) Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de plasament al unui copil
asistentului maternal profesionist.
(6) Contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii,
precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.
(7) Pentru fiecare copil primit în plasament, asistentul maternal profesionist încheie o convenţie, care
constituie anexă la contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul.
(8) Asistentul maternal profesionist are următoarele obligaţii privind copiii primiţi în plasament:
a) să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase
fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;
b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai
familiei;
c) să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
d) să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia
adoptivă, după caz;
e) să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau organismului privat
autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
f) să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu
excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi pentru această perioadă este autorizată de către
angajator;
g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii;
h) să planifice timpul liber în funcţie de programul familiei şi al copiilor aflaţi în plasament;
i) programul de lucru va fi impus în funcţie de nevoile copilului.
(2) Asistenţii maternali profesionişti au obligaţia să informeze de îndată Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului sau organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea cu privire la
orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială care ar putea să influenţeze
activitatea lor profesională.
(3) Asistenţii maternali profesionişti au obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare organizate de
angajatori.
(4) Asistentul maternal profesionist şi persoanele cu care acesta locuieşte au obligaţia să prezinte anual
comisiei pentru protecţia copilului un certificat medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite
continuarea desfăşurării activităţii. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale şi de eliberarea
certificatului medical se suportă de către angajator.
Art.37 Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte are în componenţă Compartimentul de
asistenţă pentru victimele traficului de persoane, Compartimentul asistenţă persoane vârstnice,
Compartimentul de evidenţă persoane adulte cu handicap, plată prestaţii sociale şi monitorizare servicii
sociale.
Compartimentul de asistenţă pentru victimele traficului de persoane îndeplineşte următoarele
atribuţii:
a) oferă persoanelor - victime ale traficului de persoane, asistenţă (psihologică, juridică, acces la
servicii medicale, sociale, de formare sau reconversie profesională, etc.) în scopul depăşirii situaţiei de
criză şi reintegrării lor sociale, precum şi dezvoltarea unor programe de prevenţie la nivelul categoriilor
vulnerabile din judeţ ;
b) asigură coordonarea activităţilor de colaborare cu toţi factorii sociali implicaţi în combaterea
fenomenului;
c) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter statistic în
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domeniul său de competenţă;
d) facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu competenţe în
domeniu;
e) elaborează raspunsurile la chestionare în domeniul traficului de persoane;
f) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului de
persoane.
g) referă beneficiarii către servicii specializate competente, în vederea reabilitării stării lor de
sănătate fizice şi psihice, a protecţiei lor fizice în raport cu persoanele implicate în exploatarea sau în
traficarea lor, a reintegrării lor familiale, şcolare sau profesionale, precum şi a prevenirii revictimizării lor.
Compartimentul asistenţă persoane vârstnice îndeplineste următoarele atribuţii:
a) identificarea persoanelor vârstnice vulnerabile aflate în situaţii de risc marginal;
b) evaluarea iniţială în mod obiectiv şi corect a situaţiei socio-economice a persoanelor vâstnice
vulnerabile şi stabilirea gradului lor de dependenţă socio-medicală pe baza grilei naţionale de evaluare;
c) întocmirea planului de intervenţie şi, după caz, a planului individualizat de servicii pentru îngrijire
temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice, astfel încât să fie asigurat maximum
posibil de autonomie şi siguranţă, să se respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice,
să fie stimulată participarea persoanei vârstnice la viaţa socială şi comunitară;
d) acordă asistenţă şi sprijin reprezentanţilor legali ai persoanei vârstnice aflată în nevoie, în vederea
menţinerii sale sau, după caz, a revenirii acesteia în mediul familial propriu ori într-un mediu familial
substitutiv
e) gestionarea bazei de date referitoare la persoanele vârstnice vulnerabile;
f) elaborarea procedurilor de lucru specifice;
g) îndeplinirea a oricăror alte atribuţii stabilite, în limita competenţei, de către conducătorul
DGASPC Giurgiu.
Compartimentul de evidenţă persoane adulte cu handicap, plată prestaţii sociale şi monitorizare
servicii sociale îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) primeşte, verifică şi înregistrează documentele de luare în evidenţă în vederea acordării drepturilor
şi facilităţilor solicitanţilor care deţin certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ;
b) acordă drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap conform legislaţiei în vigoare;
c) monitorizează acordarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap din judeţul Giurgiu;
d) deţine baza de date cu persoanele cu handicap din judeţul Giurgiu atât neinstituţionalizate cât şi
instituţionalizate cu toate aspectele menţionate de lege;
e) deţine dosarele administrative ale tuturor persoanelor cu handicap din judeţ;
f) centralizează, verifică, actualizează permanent baza de date proprie ;
g) întocmeşte documentele pentru plata drepturilor lunare (indemnizaţii şi buget complementar);
h) elaborează decizii pentru prelungirea, sistarea sau suspendarea acordării drepturilor şi facilităţilor
pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, Comisia
Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, sau a altor documente;
i) fundamentează necesarul de credite privind prestaţiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap şi
gratuitatea la transportul interurban;
j) verifică facturile emise de societăţile comerciale privind transportul auto şi C.F.R.;
k) centralizează biletele auto şi transport CFR;
l) pregăteşte, generează, corelează şi editează mandate poştale/ borderouri/ dischete pentru plata
persoanelor cu handicap din evidenţă în vederea înaintării lor către oficii poştale, bănci;
m) întocmeşte evidenţa statistică a persoanelor cu handicap;
n) răspunde scrisorilor şi sesizărilor persoanelor cu handicap sau ale unor institutii cu privire la
acordarea drepturilor prevăzute de lege ;
o) verifică permanent dosarele persoanelor cu handicap aflate în evidenţă ;
p) generează şi emite centralizatoare aferente mandatelor returate şi le înregistrează ca fiind
neachitate;
q) întocmeşte raportări/situaţii/lucrări statistice lunare, trimestriale, anuale şi/ sau ori de câte ori este
necesar către diferite instituţii, asociaţii, etc. ;
r) monitorizează situaţia prestaţiilor sociale acordate copiilor din categoria HIV /SIDA, conform
legislaţiei în vigoare;
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s) propune măsuri, acţiuni, rapoarte în vederea realizării strategiei judeţene pentru persoanele cu
handicap ;
t) colaborează cu asociaţii ale persoanelor cu dizabilităţi sau care activează în acest domeniu, cu
asistenţii sociali de la primăriile judeţului;
u) colaborează cu Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi ;
v) se preocupă de îmbunătaţirea sistemului informatic în vederea eficientizării serviciului şi de
instruirea personalului în domeniul de activitate ;
w) întocmeşte referate pentru recuperarea drepturilor financiare acordate/ însuşite necuvenit, către
structurile competente;
x) monitorizează numărul asistenţilor personali ;
y) elaborează procedurile de lucru specifice;
z) îndeplineşte orice alte atribuţii corespunzătoare competenţei profesionale, stabilite de conducătorul
DGASPC Giurgiu.
Art. 38 Compartimentul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap îndeplineşte
următoarele atribuţii:
a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la
domiciliul persoanei;
b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
c) propune încadrarea sau reîncadrarea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul
individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz.
Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză,
cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinţă a persoanei
cu handicap;
e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist ;
întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
g) introduce datele personale ale persoanelor adulte cu handicap (CNP, nume, prenume, adresa, etc)
şi informaţii cerute pentru sistemul de date informatizat pentru RENPH al (meserie, nuvel educaţional, loc
de muncă, etc.) - Registrul Electronic Naţional pentru Persoanele cu Hnadicap
h) introduce în sistemul de date informatizat pentru RENPH cererea de evaluare a persoanei adulte cu
handicap;
i) introduce în sistemul de date informatizat pentru RENPH actele depuse la dosar împreună cu
cererea de evaluare, şi anume: ancheta socială, scrisoarea medicală, documentele medicale care atestă
bolile;
j) operează programarea dosarului în vederea evaluării;
k) introduce în sistemul de date informatizat pentru RENPH concluzia (propunerea de încadrare) şi
tipăreşte raportul de evaluare complexă
l) introduce în sistemul de date informatizat pentru RENPH propunerea de plan de recuperare, o
tipăreşte şi o anexează raportului de evaluare complexă;
m) tipăreşte borderoul de propuneri de încadrare şi îl înaintează, pe bază de semnătură de primire,
către Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
n) elaborează procedurile de lucru specifice;
o) îndeplineşte oricare alte atribuţii stabilite, în limita competenţei, de către conducătorul DGASPC
Giurgiu.
Art.39 Serviciul Management de Caz pentru Adulţi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor cu echipa,
precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;
b) întocmeşte situaţii şi informări statistice cu privire la statutul persoanelor îngrijite în sistem rezidenţial
c) întocmeşte lunar situaţii privind cuantumul sumelor datorate de către alte DGASPC – uri către DGASPC
Giurgiu, reprezentând costurile serviciilor sociale cu asistaţii din centrele rezidenţiale din subordinea
DGASPC Giurgiu şi care au domiciliul în alt sector sau judeţ;
d) asigură, întreţine şi actualizează baza de date cu persoanele adulte îngrijite în cadrul unor ONG – uri cu
care DGASPC Giurgiu a încheiat protocoale de colaborare;
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e) asigură, întreţine şi actualizează baza de date cu persoanele adulte cu handicap instituţionalizate
f) urmăreşte elaborarea planurilor individualizat de intervenţie pentru fiecare beneficiar instituţionalizat, şi
a programelor specifice;
g) asigură colaborarea cu ONG – urile care vizează protecţia specială a persoanelor adulte cu handicap;
h) urmăreşte activitatea centrelor rezidenţiale pentru adulţi;
i) asigură evindenţa dosarelor de admitere în aşteptare, conform priorităţilor stabilite de conducerea
DGASPC Giurgiu şi a procedurilor specifice de admitere, precum şi informarea persoanelor în cauză sau
a reprezentanţilor acestora;
j) urmăreşte şi aplică principiile managementului de caz în toate structurile rezidenţiale;
k) efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap ( pe raza judeţului Giurgiu ) cu ocazia
reevaluărilor periodice sau la solicitarea altor instituţii;
l) propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap stabilirea/menţinerea/revocarea
măsurilor de protecţie a copilului în sistem de protecţie a persoanelor adulte;
m) asigură transferul tinerilor cu handicap din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a
persoanelor adulte;
n) acordă autorităţilor locale sprijin metodologic la înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor comunitare destinate
persoanelor cu handicap;
o) răspunde sesizărilor venite din judeţ cu referire la nerespectarea drepturilor persoanelor cu handicap;
p) solicită periodic rapoarte asupra modului de îngrijire a persoanelor adulte instituţionalizate în alte
instituţii ale autorităţilor publice şi ale ONG – urilor cu care au fost încheiate protocoale de colaborare;
q) asigură cunoaşterea noutăţilor legislative în domeniul persoanelor adulte cu handicap, în structurile
rezindenţiale din subordinea DGASPC Giurgiu;
r) realizează metodologii şi instrumente de lucru pentru structurile aflate în coordonarea sa şi asigură, la
solicitarea acestora, informaţii necesare pentru organizarea activităţii;
s) face propuneri pentru dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite la nivelul structurilor rezidenţiale;
t) răspunde de soluţionare în termen legal a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC Giurgiu;
u) redactează dispoziţii şi note de serviciu referitoare la activitatea desfăşurată în structurile rezidenţiale;
v) identifică parteneri şi urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor existente în vederea elaborării de noi proiecte
care să asigure creşterea calităţii serviciilor oferite;
w) urmăreşte implicarea autorităţilor locale în gestionarea problematicii persoanelor cu handicap;
x) efectuează demersuri în vederea transferului pe raza judeţului de domiciliu a beneficiarilor rezidenţi în
centrele din subordinea DGASPC Giurgiu;
y) susţine demersurile structurilor rezidenţiale din subordinea DGASPC GR în obţinerea avizelor de
funcţionare şi a acreditărilor necesare.
aa) păstrează şi arhivează documentele;
bb)răspunde pentru documentele întocmite;
cc) respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară şi /sau graficul de lucru;
dd) respectă normele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Muncii;
ee) participă la forme de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în cadrul DGASPC sau în afara
instituţiei;
ff) elaborează procedurile de lucru specifice;
gg) îndeplineşte, în limita competenţei, şi alte atribuţii stabilite de către conducătorul DGASPC.
Art.40 Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) acordă servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi care nu pot accesa serviciile de specialitate,
până la formarea unor deprinderi de trai independent sau până la atingerea unui nivel funcţional acceptabil,
în funcţie de afecţiune;
b) acordă asistenţă psihologică şi psihopedagogică, intervenţie logopedică şi kinetoterapeutică la
domiciliu, pentru recuperarea/reabilitarea copiilor cu dizabilităţi din familie;
c) realizează consilierea familiei în vederea armonizării relaţiilor, a depăşirii situaţiilor conflictuale
generate de prezenţa în familie şi de constrângerile impuse de către un copil cu dizabilităţi;
d) pregăteşte familia pentru a însuşi tehnicile specifice intervenţiilor de recuperare/reabilitare
funcţională a copiilor; realizează consilierea familiei în vederea reducerii riscului de abandon al copilului;
e) întocmeşte şi actualizează baza de date privind beneficiarii;
f) colaborează cu familia în vederea accesării serviciilor sociale disponibile în comunitate; asigură
monitorizarea post-servicii în colaborare cu autorităţile locale şi alte instituţii/servicii, la terminarea
perioadei de acordare de servicii;
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g) desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului şi a familiei, de
promovare a serviciilor oferite şi stabileşte relaţii de colaborare cu instituţii, organizaţii şi/sau alte grupuri
de suport comunitar.

3. Compartimente în subordinea directorului executiv adjunct economic
Art.41 Serviciul Financiar-Contabil şi Buget îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DGASPC;
b) solicită lunar creditele bugetare, conform normelor legale, cu încadrarea în bugetul aprobat şi
asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu structurile de resort din cadrul Consiliului judeţean;
c) întocmeşte lunar, trimestrial şi anual execuţia bugetară şi asigură raportarea acesteia;
d) realizează defalcarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare şi urmăreşte încadrarea acestora în
creditele aprobate ;
e) propune rectificări de buget în cadrul planului aprobat şi urmăreşte aprobarea acestora de către
ordonatorul principal de credite.
f) întocmeşte şi centralizează lunar, trimestrial şi anual bilanţul, contul de execuţie şi execuţia
bugetară şi le raportează;
g) urmăreşte încadrarea în plăţile programate şi ţine evidenţa creditelor alocate, în baza documentelor
de fundamentare, a veniturilor şi fondurilor speciale pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
h) gestionează fondurile speciale;
i) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale prin centralizarea datelor de la
centrele din subordine;
j) ţine evidenţa angajamentelor de plată întocmite conform normelor metodologice aprobate de
Ministerul Finanţelor; evidenţa cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare aprobate pe
fiecare articol şi alineat prevăzut în clasificaţia bugetară;
k) întocmeşte fişele bugetare pentru fiecare structură de tip rezidenţial din subordine;
l) derulează fondurile speciale necesare pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap;
derulează fondurile necesare pentru structurile de tip rezidenţial din subordinea Direcţiei Generale;
m) asigură schimbul permanent de date cu serviciile şi structurile de tip rezidenţial din subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi cu direcţiile de resort;
n) stabileşte necesarul de cheltuieli materiale pentru întocmirea proiectului de buget anual şi a
rectificărilor acestuia, pentru activitatea Direcţiei generale ;
o) primeşte, analizează şi întocmeşte necesarul fizic şi valoric a lucrărilor de investiţii şi dotări ce se
înscriu în bugetul Direcţiei generale ;
p) urmăreşte angajarea patrimonială a Direcţiei generale, în baza aprobării conducerii acesteia, cu
avizul serviciului juridic ; întocmeşte şi verifică balanţa de venituri şi cheltuieli a DGASPC, darea de seamă
şi raportul explicativ ;
q) asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu structurile de resort din cadrul Consiliului
judeţean ;
r) propune conducerii DGASPC declanşarea inventarierii anuale a patrimoniului acesteia, compară
rezultatele inventarierii faptice cu cele scriptice din contabilitate, valorifică şi înregistrează în contabilitate
rezultatele inventarierii, conform proceselor verbale întocmite de comisiile de inventariere stabilite prin
decizia directorului executiv;
s) recuperează eventualele pagube constatate conform proceselor verbale întocmite de comisiile de
inventariere, analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, clasarea
şi declasarea celorlalte dotări şi materiale, conform propunerilor făcute de cei în drept ;
t) asigură efectuarea vărsămintelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la terţi şi
alte obligaţii ;
u) asigură ridicarea şi depunerea de numerar ;
v) asigură ridicarea şi depunerea documentelor de decontare bancară, întocmeşte raportări statistice
specifice ;
w) asigură plata efectivă a tuturor chletuielilor materiale şi de capital la toate centrele de plasament şi
centrele de îngrijire şi asistenţă, ţinând cont de bugetul alocat ;
x) întocmeşte şi verifică documentele necesare efectuării plăţilor drepturilor copiilor şi adulţilor aflaţi
în sistemul de protecţie al DGASPC Giurgiu ; asigură respectarea baremelor în vigoare privind drepturile
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aprobate; verifică decontarea cheltuielilor efectuate de AMP pentru copiii pe care îi au în plasament şi
asigură plata acestora ; asigură plata drepturilor şi facilităţilor pentru persoanele cu handicap ;
y) asigură încheierea convenţiilor de transport a persoanelor cu handicap cu transportatorii care au
licenţă în acest sens cu respectarea următoarelor :
- să deţină licenţă de transport rutier public ;
- să deţină licenţă execuţie traseu ;
- să deţină licenţă execuţie vehicul ;
z) asigură verificarea facturilor emise de transportator cuprinzând următoarele :
- se verifică dacă biletele sunt emise de DGASPC ;
- concordanţa dintre numărul de dosar şi numele persoanei cu handicap înscris pe bilet, conform
bazei de date ;
aa) se asigură că tarifele înscrise în facturile de transport corespund cu cele din convenţii ;
ab) întocmeşte costul pe copil şi adult trimestrial şi îl analizează comparativ pe fiecare structură,
făcând propuneri de echilibrare a acestuia ;
ac) elaborează procedurile de lucru specifice ;
ad) îndeplineşte, în limita competenţei, şi alte atribuţii stabilite de către conducătorul DGASPC.

Art.42 Compartimentul Achiziţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) elaboreaza planul anual al achiziţiilor publice în colaborare cu celelalte compartimente ale
direcţiei
b) editează fişa de date a achiziţiei în format electronic şi transmite documentaţia de atribuire cu
semnătura electronică spre avizare către ANRMAP;
c) întocmeşte anunţul/invitaţia de participare la procedură în format electronic şi o transmite spre
avizare la ANRMAP;
d) publică invitaţia, anunţul de participare în SEAP şi după caz în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene;
e) elaborează documentaţia de atribuire, caietul de sarcini clauzele contractuale, stabileşte cerinţele
de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau profesională şi
elaborareză nota justificativă , stabileşte criteriul de atribuire şi elaborează nota justificativă, finalizează fişa
de date a achiziţiei şi obţine aprobările necesare fiecărei etape a achiziţiei;
f) întocmeşte răspunsurile la solicitările de clarificări şi gestioneaza contestaţiile dacă este cazul;
g) organizează şedinţa de deschidere a ofertelor, precum şi şedinţele de evaluare ulterioare
h) întocmeşte procesul verbal de deschidere al ofertelor, dacă este cazul procesul verbal intermediar
de evaluare,
i) întocmeşte documentul de aprobare a hotărârii comisiei (raportul de evaluare);
j) întocmeşte comunicările către ofertanţi a rezultatelor aplicării procedurii;
k) asigura transmiterea punctelor de vedere şi a documentelor solicitate de CNSC;
l) întocmeşte documentele privind soluţionarea contestaţiilor;
m) aplica deciziile CNSC referitoare la procedurile de atribuire;
n) transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire;
o) finalizează dosarul ahiziţiei publice cu toate documentele care reprezintă mijloace probante ale
realizării fiecărui pas al procedurii, documente înregistrate în ordinea cronologică a întocmirii acestora;
p) întocmeşte raportul anual privind achiziţiile publice şi asigură transmiterea acestuia Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin intermediul SEAP, în termenul
prevazut de lege ;
q) întocmeşte cererea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii;
întocmeşte nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor
asimilate investiţiilor;
r) întocmeşte contractul de achiziţie publică cu ofertantul câştigător ţinând cont de prevederile legale
valabile si urmareste executarea contractelor respective;
s) asigură achiziţiile prin cumpărare directă prin SEAP
t) asigură schimbul permanent de date cu serviciile şi structurile de tip rezidenţial din subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
u) colaborează cu toate compartimentele în vederea unei bune funcţionări a activităţii instituţiei;
v) întocmeşte referatele de testare a pieţii, în condiţiile legii;
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w) menţine legătura între furnizprii/prestatorii de servicii şi centrele/serviciile din subordinea
Direcţiei;
x) urmăreşte respectarea clauzelor din contract privind cantitatea şi preţul bunurilor comandate sau
serviciilor prestate, precum şi respectarea termenelor şi graficelor de livrare angajate de către fiecare
contractant. De asemenea se verifică concordanţa între comandă, nota de recepţie şi factură ;
y) urmăreşte necesitatea încheierii de acte adiţionale ;
z) întocmeşte comenzi lunare către furnizori, pe baza contractelor încheiate şi în funcţie de referatele
de necesitate primite de la centre sau sediul direcţiei ;
aa) ţine evidenţa contractelor încheiate (registru) ;
bb) elaborează procedurile de lucru specifice;
cc) îndeplineşte, în limita competenţei, oricare alte atribuţii stabilite de conducătorul DGASPC.

4. Compartimente subordonate directorului administrativ
Art.43 Serviciul Administrativ are în componenţă Compartimentul Administrativ şi Compartimentul
registratură şi arhivă
Compartimentul Administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură legătura cu diferiţi sponsori şi întocmeşte contracte de donaţii şi sponsorizare, ţinând şi
evidenţa acestora pentru toate structurile rezidenţiale;
b) asigură gestionarea patrimoniului cu respectarea legislaţiei în vigoare;
c) participă în comisia de casare a mijloacelor fixe;
d) participă la efectuarea expertizelor tehnice privind execuţia unor obiective aflate în patrimoniul
DGASPC;
e) verifică din punct de vedere tehnic şi calitativ comportarea în timp a obiectelor ce se află în
perioada de garanţie;
f) participă în comisiile de recepţie desemnate de conducerea DGASPC;
g) asigură întreţinerea curăţeniei clădirii şi a curţii interioare a DGASPC;
h) asigură întreţinerea clădirii, instalaţiilor şi inventarului unităţii;
i) asigură buna desfăşurare a serviciului de pază a unităţii;
j) asigură evidenţa autovehiculelor, a rulajului anvelopelor, a pieselor de schimb, a consumului
normat şi efectiv de carburanţi şi lubrifianţi, a kilometrilor parcurşi echivalenţi conform legislaţiei în
vigoare;
k) urmăreşte plata obligaţiilor către stat pentru autovehiculele din dotare (asigurări auto, rovigneta,
alte taxe);
l) asigură, cu mijloacele proprii auto, de la toate structurile de tip rezidenţial, transportul copiilor în
interesul acestora cât şi transportul alimentelor şi al altor materiale necesare pentru fiecare structură în
parte;
m) în funcţie de urgenţe şi priorităţi asigură deplasarea în teren a asistenţilor sociali pentru efectuarea
anchetelor sociale ;
n) asigură depozitarea materialelor şi produselor care intră în magazie în condiţii corespunzătoare;
o) asigură securitatea magaziei şi a bunurilor ;
p) întocmeşte actele de propunere la casare a autovehiculelor sau a părţilor componente
q) asigură înmatricularea, dar şi radierea, dacă este cazul, a autoturismelor din dotare;
r) întocmeşte lunar fişele zilnice de activitate corelate cu foile de parcurs eliberate zilnic;
s) ia măsuri pentru înscrierea în consumurile lunare de combustibil pentru a nu se depăşi cotele
alocate;
t) urmăreşte parcarea autoturismelor la sediul unităţii pe timpul staţionării acestora;
u) verifică modul de exploatare şi întreţinere a autoturismelor;
v) supraveghează şi controlează desfăşurarea operaţiunilor de transport la nivelul DGASPC, astfel
încât acestea să se efectueze în conformitate cu reglementările prevederilor naţionale şi internaţionale în
vigoare în condiţii de deplină siguranţă şi de protecţie a mediului;
w) elaborează procedurile de lucru specifice;
x) îndeplineşte, în limita competenţei, şi alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici.
Compartimentul Registratură şi arhivă îndeplineşte următoarele atribuţii :
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a) primeşte solicitările de audienţe la sediul DGASPC Giurgiu, potrivit programului aprobat de
conducerea acesteia;
b) asigură informarea individualizată a persoanelor care solicită sprijin asupra posibilităţilor optime
de rezolvare a situaţiilor de dificultate pe care le reclamă şi preia solicitările scrise ale acestora privind
intervenţia specializată din partea DGASPC Giurgiu;
c) pregăteşte corespondenţa primită potrivit dispoziţiei conducerii;
d) ridică şi transmite corespondenţa de la şi către oficiul poştal;
e) răspunde de corecta gestiune a timbrelor;
f) întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de păstrare pentru
documentele create de DGASPC Giurgiu pe care îl supune spre aprobare Colegiului Director şi urmăreşte
respectarea lui de către compartimente;
g) asigură arhivarea documentelor create la nivelul DGASPC Giurgiu conform cu prevederile legale
în vigoare; preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia şi le transmite
compartimentelor responsabile de rezolvarea lor, în funcţie de repartizarea făcută de directorul executiv sau
directorii executivi adjuncţi;
h) asigură legarea, opisarea şi arhivarea documentelor conform legislaţiei în vigoare;
i) se preocupă de completarea corectă a registrului de intrare-iesire, urmărind înregistrarea cererilor
solicitanţilor, a altor documente adresate direcţiei generale, precum şi a răspunsurilor compartimentelor de
specialitate în termenele de rezolvare stabilite;
j) realizează comunicarile prin fax şi se preocupă de multiplicarea documentelor direcţiei generale;
k) răspunde de buna întreţinere şi exploatare a faxului, centralei telefonice şi xeroxului;
l) asigură expedierea corespondenţei către instituţiile/persoanele care s-au adresat direcţiei generale
în scris;
m) asigură orice alte activităţi de secretariat ale direcţiei.
n) elaborează procedurile de lucru specifice;
o) îndeplineşte, în limita competenţei, şi alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici.
Compartimentul Întreţinere şi Reparaţii îndeplineşte următoarele atribuţii :
a)
întocmeşte listele cu materiale şi mijloace tehnice necesare lucrărilor de întreţinere, reparaţii
curente, lucrări în regie proprie, unelte şi piese de schimb necesare
b)
intervine cu promptitudine în rezolvarea situaţiilor de avarii
c)
execută lucrări de întreţinere, reparaţii curente, lucrări în regie proprie
d)
execută revizii tehnice şi reparaţii planificate pentru mijloacele tehnice din dotare
e)
remediază defecţiunile apărute la obiectele de inventar sau mijloace fixe din dotarea unităţilor
de cîte ori este nevoie, precum şi la intalaţiile electrice, sanitare şi termice
f)
raportează neregulile constatate în urma verificărilor efectuate şi propune măsuri de remediere
g)
asistă orice reprezentant al unei alte unităţi sau instituţii care intră în incinta unităţii cu scopul de
a verifica sau remedia aparate de măsură şi control sau instalaţie termică, sanitară sau electrică
h)
răspunde de integritatea obiectelor de inventar aflate în dotare, cât şi de folosirea lor în bune
condiţii
i)
elaborează procedurile de lucru specifice;
j)
îndeplineşte, în limita competenţei, şi alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
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Art. 44 Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu se
desfăşoară sub conducerea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru realizarea prevederilor H.G. nr. 1434/2004
privind atribuţiile şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 45 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu colaborează cu
instituţii publice ale administraţiei publice locale, cu MMFPSPV, cu serviciile publice descentralizate ale
ministerelor din judeţ, alte organisme şi instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în
nevoie;
Art. 46 Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu
dispoziţiile legale în domeniu şi cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul-Cadru de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 47 Modificarea prezentului Regulament se face numai prin Hotărâre a Consiliului Judeţean
Giurgiu.
DIRECTOR EXECUTIV,
ADELINA PAVEL
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